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Streszczenie. Celem badań było określenie zróżnicowania jakościowego mięśnia półbło-
niastego i ocena wpływu tego zróżnicowania na wybrane wyróżniki jakości modelowych 
szynek parzonych. Mięśnie półbłoniaste dzielono na trzy części i dokonywano charaktery-
styki wybranych wyróżników ich jakości. Następnie z próbek mięsa produkowano mode-
lowe szynki parzone. Określano wpływ części mięśnia na wybrane wyróżniki produkcyjne 
oraz wyróżniki jakości wyrobów. Stwierdzono, że mięsień półbłoniasty jest mięśniem nie-
jednorodnym pod względem barwy. To zróżnicowanie przekładało się również na barwę 
modelowych szynek parzonych. W celu uzyskania jednolitej szarży produkcyjnej i uniknię-
cia zbytniego zróżnicowania barwy szynek parzonych celowym jest oddzielanie z mięśnia 
półbłoniastego części o wyraźnie ciemniejszej oraz bardziej czerwonej barwie. Stwierdzo-
no ponadto, że szynki parzone wytworzone z różnych części mięśnia półbłoniastego odzna-
czały się podobną teksturą oraz zbliżonym składem chemicznym. Ich produkcja skutkowa-
ła jednak uzyskaniem różnych wyników produkcyjnych, w tym różnego przyrostu masy 
w trakcie peklowania zalewowego i różnej ilości ubytków masy w trakcie parzenia. 
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WSTĘP

Istotnym czynnikiem decydującym o jakości przetworów mięsnych jest standaryzacja 
surowca. Zestawienie wyrównanej szarży produkcyjnej surowca jest szczególnie trudne 
w produkcji szynek parzonych. Do ich wytwarzania wykorzystuje się bowiem mięśnie 
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pozyskane z rozbioru i wykrawania szynki, często znacznie różniące się jakością [Jan-
kiewicz i Słowiński 1999]. Dodatkowym utrudnieniem jest możliwość występowania 
znacznych różnic jakościowych w obrębie pojedynczego mięśnia, będących wynikiem 
punktowego powstawania wady PSE (ang. pale, soft, exudative) czy obszarów tzw. mięsa 
zaparzonego. Do powstawania defektu jakościowego typu PSE dochodzi w sytuacji zbyt 
szybkiego obniżania pH mięsa po uboju świń [Bowker i in. 2000, Guárdia i in. 2004], 
z kolei do powstawania wady mięsa zaparzonego może dochodzić z powodu braku pra-
widłowego wychładzania poubojowego tusz [Pisula i Florowski 2011]. W obu przypad-
kach, w wyniku oddziaływania stosunkowo niskiego pH i niewystarczająco obniżonej 
temperatury, dochodzi w mięsie do częściowej denaturacji białek i uszkodzenia włókien 
mięśniowych. Wizualnym objawem tych zmian jest zbyt jasna barwa, miękka i rozwar-
stwiającą się struktura oraz duży wyciek soku mięśniowego z mięsa [Offer 1991, Bowker 
i in. 2000, Binke 2004]. Ponadto mięso takie cechuje się obniżoną przydatnością prze-
twórczą, w tym pogorszoną zdolnością utrzymywania wody własnej i dodanej w procesie 
produkcyjnym oraz małą zdolnością żelowania [Kuo i Chu 2003, O’Neil i in. 2003]. 

Stosunkowo dużą częstość występowania defektów jakościowych obserwuje się 
w przypadku mięśni szynki (m. półbłoniastego – m. semimembranosus, m. półścięgni-
stego – m. semitendinosus, m. czworogłowego uda – m. quadriceps femoris) [Strzelecki 
i Borzuta 2002, Laville i in. 2005]. Produkcja dobrej jakości przetworów mięsnych 
z takiego surowca wymaga jego klasyfikacji w celu oddzielenia mięsa dobrej jakości od 
mięsa o nieprawidłowej barwie, strukturze i wodochłonności. Taka klasyfikacja może 
dotyczyć wydzielenia zarówno całych mięśni, jak i oddzielenia fragmentów mięśni obar-
czonych defektami punktowymi. Jest to niezbędne bowiem zagospodarowanie przetwór-
cze mięsa obarczonego wadami jakościowymi może wymagać zastosowania specjalnej 
technologii przetwarzania (np. technologii restrukturowania) [Motzer i in. 1998, Florow-
ski in. 2014] lub wprowadzania dodatków funkcjonalnych niwelujących niekorzystny 
wpływ takiego surowca na jakość produktów [Motzer i in. 1998, Schilling i in. 2003, 
Kobyliński i Florowski 2012, Florowski i in. 2013]. 

Celem podjętych badań było określenie zróżnicowania jakościowego jednego z mię-
śni szynki, tj. mięśnia półbłoniastego, i ocena wpływu tego zróżnicowania na wybrane 
wyróżniki jakości modelowych szynek parzonych. 

MATERIAŁ I METODY

Materiał do badań stanowiły mięśnie półbłoniaste wykrawane z tusz po około 48 h od 
uboju świń. Każdy mięsień (o średniej masie około 1100 g) dzielono na trzy części, we-
dług schematu przedstawionego na rysunku 1 (analizowano łącznie 18 próbek mięsa). Po 
podziale dokonywano charakterystyki wybranych wyróżników jakości próbek mięsa, tj.: 

pH – pomiaru dokonywano pH-metrem ELMETRON typ CP-401, wprowadzając ze-
spoloną elektrodę szklano-kalomelową bezpośrednio w próbkę mięsa; 
przewodności elektrycznej – pomiaru dokonywano Testerem jakości mięsa MT-03 
(Zakład Techniki Mikroprocesorowej EXE w Poznaniu), wbijając elektrody urządze-
nia w próbkę mięsa w poprzek włókien mięśniowych; 

–

–
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parametrów barwy L*, a*, b* – pomiaru dokonywano spektrofotometrem odbiciowym 
Minolta CM-2600 (światło D65, obserwator 2°) na świeżym przekroju próbki mięsa 
(po 20-minutowej ekspozycji na działanie tlenu atmosferycznego). Dla każdej próbki 
pomiaru dokonywano w sześciu punktach, przyjmując za wynik wartość średnią;
ilości wycieku swobodnego – oznaczenie wykonywano, określając różnicę masy 
próbki przed przechowaniem i po 24-godzinnym przechowywaniu w chłodni w tem-
peraturze 4–6°C.

Rys.  Orientacyjny schemat podziału mięśni półbłoniastych 
Fig.  The indicative cutting scheme of m. semimembranosus 

Z pobranych próbek mięsa produkowano modelowe szynki parzone. W tym celu 
próbki mięsa umieszczano w pojemnikach z roztworem solanki peklującej (stosunek 
solanki do mięsa 2 : 1, zawartość azotynowej mieszanki peklującej w solance dobrano 
tak, aby zapewnić uzyskanie 2-procentowej soli w produkcie) i peklowano w chłodni 
(4–6°C) przez 24 h. Wielkość przyrostu masy próbek w trakcie peklowania określano na 
podstawie różnicy masy próbki przed umieszczeniem jej w solance zalewowej oraz po 
peklowaniu (wynik wyrażano w procentach w stosunku do masy początkowej mięsa). 
Następnie próbki mięsa parzono w temperaturze 85°C do uzyskania w centrum geome-
trycznym próbek w temperaturze 72°C. Po obróbce termicznej próbki produktów ważono 
celem określenia wielkości ubytków masy w trakcie parzenia. Następnie umieszczano je 
w chłodni (4–6°C) na 24 h. Po tym czasie dokonywano oceny wybranych wyróżników 
jakości szynek, w tym:

parametrów tekstury – pomiary przeprowadzano z wykorzystaniem maszyny wy-
trzymałościowej ZWICK 1120. Teksturę produktu charakteryzowano na podstawie 
pomiaru siły cięcia i siły ściskania. Próbki do pomiaru siły cięcia stanowiły prosto-
padłościany o wymiarach 20 × 20 × 50 mm. Cięcie prowadzono w poprzek włó-
kien mięśniowych z wykorzystaniem przystawki Warner-Bratzlera z nożem płaskim. 
Mierzono maksymalną siłę potrzebną do przecięcia próbki. Pomiaru dokonywano 
w sześciu punktach próbki, przyjmując za wynik wartość średnią. Próbki do pomiaru 
siły ściskania stanowiły sześciany o boku 20 mm. Próbki ściskano pomiędzy dwoma 
równoległymi płytkami, wzdłuż włókien mięśniowych. Mierzono maksymalną siłę 
potrzebną do ściśnięcia próbki o 50% jej pierwotnej wysokości. Pomiaru dokonywa-
no w czterech powtórzeniach, przyjmując za wynik wartość średnią; 
parametrów barwy L*, a*, b* – pomiaru dokonywano analogicznie do pomiaru para-
mentów barwy mięsa na świeżym przekroju próbki produktu;

–

–

–

–
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zawartości podstawowych składników chemicznych tj. wody [PN-ISO 1442:2000], 
białka [PN-75/A-04018] i tłuszczu [PN-ISO 1444:2000].
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej wykorzystując program Statgra-

phics 4.1 Plus. Do określenia istotności różnic między wartościami średnimi wyróżni-
ków jakości różnych części mięśnia półbłoniastego oraz wytworzonych z nich mode-
lowych szynek parzonych wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji. Istotność 
różnic weryfikowano, wykorzystując test Tukeya, przyjmując poziom istotności α = 0,05. 
Celem określenia współzależności między poszczególnymi wyróżnikami jakości mięsa 
i produktu przeprowadzono również analizę regresji liniowej. Badano m.in. wpływ ta-
kich cech jakości mięsa, jak: parametry L*, a*, b* barwy, pH, przewodność elektryczna 
na wyróżniki produkcyjne (tj. przyrost masy mięsa w trakcie peklowania, ilość ubyt-
ków masy w trakcie parzenia) oraz wyróżniki jakości modelowych szynek parzonych 
(tj. parametry barwy i tekstury, podstawowy skład chemiczny); w tekście przedstawiono 
wyłącznie współzależności istotne statystycznie, przyjmując poziom istotności α = 0,05, 
podając współczynnik korelacji i współczynnik determinacji.

WYNIKI I DYSKUSJA

Stwierdzono, że mięsień półbłoniasty nie jest jednolity pod względem barwy. Istotne 
statystycznie różnice między poszczególnymi częściami mięśnia obserwowano w warto-
ściach średnich parametru barwy L* oraz a* (tab. 1). Stwierdzono, że jedna część mięśnia 
(tj. część I, rys.) odznaczała się istotnie mniejszą wartością parametru barwy L* oraz 
większą wartością parametru barwy a* niż pozostałe części (tj. części II i III). Badania nad 
zróżnicowaniem jakościowym w obrębie jednego mięśnia prowadzili również Van Oeckel 
i Warnants [2003], analizując mięsień longissimus. Autorzy stwierdzili istotne różnice 
między różnymi częściami mięśnia w wartościach parametru barwy a* a brak różnic 
w wartościach parametru barwy b*. Na kształtowanie barwy mięsa wpływ ma wiele czyn-

–

Tabela 1. Charakterystyka wybranych wyróżników jakości mięsa
Table 1. Characteristics of selected meat quality parameters

Wyróżnik
Parameter

Część mięśnia półbłoniastego
Part of m. semimembranosus

I II III 

Parametry barwy
Colour components

L* 34,56a ±3,36 45,01b ±6,38 49,83b ±6,77
a* 7,74a ±2,85 1,97b ±1,05 3,23b ±3,16
b* 11,40a ±2,57 7,50a ±2,08 10,68a ±3,10

pH48 6,01a ±0,28 5,88a ±0,34 5,71a ±0,18
Przewodność elektryczna
Electrical conductivity [mS] 8,7a ±2,40 9,3a ±1,80 9,0a ±2,00

Ilość wycieku swobodnego
Drip loss [%] 1,5a ±0,70 2,5a ±1,10 1,8a ±0,60

Oznaczenia zgodnie z rysunkiem/Marked as shown in Figure.
Średnie w wierszach oznaczone różnymi symbolami literowymi różnią się istotnie statystycznie (p < 0,05)/
/Averages in rows marked with a different letters differ signifi cantly (p < 0.05).
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ników, w tym m.in. ilość i forma barwników hemowych [Prost 2006]. Duże znaczenie ma 
także tempo poubojowej glikogenolizy i tempo wychładzania poubojowego tusz. Więk-
sze tempo obniżania pH mięsa bezpośrednio po uboju zwierząt, przy braku szybkiego 
wychładzania tusz, może skutkować częściową denaturacją białek mięśniowych i tym sa-
mym wrażeniem jaśniejszej barwy mięsa [Lindahl i in. 2006]. O istotnym wpływie pH na 
zróżnicowanie barwy mięśnia półbłoniastego może świadczyć stwierdzona w badaniach 
istotna statystycznie współzależność między pH mięsa a wartością parametru barwy L* 
(r = –0,67, R2 = 45,3%). Stwierdzono, że mięso o niższym pH charakteryzowało się istot-
nie większą wartością parametru barwy L*. Na takie istotne różnice w jasności barwy 
mięsa o różnym pH wskazuje wielu autorów [Van Oeckel i Warnants 2003, Bidner i in. 
2004, Chmiel i in. 2012, Karamucki i in. 2013]. 

Porównując pH różnych części mięśnia półbłoniastego, zaobserwowano tendencje 
do nieznacznie większych wartości pH części I mięśnia (cechującej się najciemniejszą 
barwą) niż części II i III (średnie różnice na poziomie odpowiednio 0,13 i 0,30 jednostki 
pH). Różnice te nie były jednak istotne statystycznie. Nie stwierdzono również istotnych 
statystycznie różnic w wartościach średnich przewodności elektrycznej poszczególnych 
części mięśnia półbłoniastego. Wykazano natomiast, że wartości przewodności elektrycz-
nej mięsa były istotnie skorelowane z jego pH. Próbki mięsa o niższym pH odznaczały 
się istotnie większymi wartościami przewodności elektrycznej (r = –0,49, R2 = 24,5%). 
Stwierdzono również współzależność między pH mięsa a ilością wycieku swobodne-
go. Próbki mięsa o niższym pH odznaczały się większą ilością wycieku swobodnego 
(r = –0,76, R2 = 58,6%). Nie stwierdzono natomiast istotnego statystycznie wpływu czę-
ści mięśnia półbłoniastego na ilość wycieku swobodnego. Wszystkie porównywane części 
mięśnia charakteryzowały się zbliżoną i stosunkowo małą jego ilością (średnio z zakresu 
1,5–2,5%). Na brak istotnego wpływu części mięśnia na ilość wycieku swobodnego wska-
zują również badania Van Oeckel i Warnants [2003] prowadzone na mięśniu longissimus. 
Autorzy nie stwierdzili również istotnego wpływu części mięśnia na wartość przewodności 
elektrycznej (pomiar po 45 min od uboju) mięśnia, stwierdzili natomiast istotne zróżnicowa-
nie w wartościach pH różnych części mięśnia longissimus (pomiar po 45 min od uboju).

Analizując wpływ części mięśnia półbłoniastego na wybrane wskaźniki produkcyj-
ne modelowych szynek parzonych, stwierdzono, że część mięśnia charakteryzująca się 
najciemniejszą barwą (część I, rys.) odznaczała się nieznacznie większą ilością przyrostu 
masy w trakcie peklowania (tab. 2). Istotnie mniejszą ilością przyrostu masy w trak-
cie peklowania cechowała się natomiast część mięśnia oznaczona jako III (charaktery-
zująca się najwiekszą średnią wartością parametru barwy L*). Na stwierdzane różnice 
w wielkości przyrostu masy mięsa w trakcie peklowania mogło mieć wpływ opisywane 
zróżnicowanie w pH mięsa. Mięso o wyższym pH cechuje się bowiem większą wodo-
chłonnością, co wynika z oddalania się od punktu izoelektrycznego białek mięśniowych 
[Prost 2006]. Obserwowane różnice w wielkości przyrostu masy mięsa w trakcie peklo-
wania nie miały jednak przełożenia w zróżnicowaniu wielkości ubytków masy w trakcie 
parzenia. Stwierdzono, że część III mięśnia cechowała się najmniejszą ilością wycieku po 
parzeniu, natomiast największą ilością wycieku odznaczała się część II mięśnia (tab. 2). Na 
istotne zróżnicowanie w wielkości ubytków masy w trakcie obróbki termicznej różnych 
części tego samego mięśnie wskazują również badania Van Oeckel i Warnants [2003] 
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prowadzone na mięśniu longissimus. Autorzy stwierdzili, że mniejszą ilością wycieku po 
obróbce termicznej charakteryzowała się część mięśnia longissimus o wyższym pH45 niż 
o niższym pH45. Na istotny wpływ jakości mięsa na wielkość ubytków masy w trakcie 
parzenia wskazują również badania O’Neil i innych [2003]. Autorzy wykazali, że w trak-
cie obróbki termicznej szynek parzonych wytworzonych z mięsa PSE powstają większe 
ubytki masy niż przy wykorzystywaniu mięsa dobrej jakości.

Tabela 2. Charakterystyka wybranych wskaźników produkcyjnych i wyróżników jakości modelo-
wych szynek parzonych wytworzonych z różnych części mięśnia półbłoniastego 

Table 2. Characteristics of selected production ratios and quality parameters of model cooked 
hams produced from different parts of m. semimembranosus

Wyróżnik
Parameter

Część mięśnia półbłoniastego# 

Part of m. semimembranosus
I II III 

Przyrost masy mięsa w trakcie peklowania
Yield of cover brine [%] 6,6b ±1,10 5,9ab ±0,70 5,0a ±0,60

Ilość ubytków masy w trakcie parzenia
Cooking loss [%] 45,8ab ±1,50 46,9b ±2,10 43,6a ±2,40

Parametry barwy
Colour components

L* 69,86a ±2,43 71,77ab ±1,49 73,50b ±1,52
a* 9,23b ±1,42 8,24ab ±0,85 7,52a ±0,55
b* 9,69b ±0,85 9,03ab ±0,43 8,42a ±0,42

Parametry tekstury
Texture

siła cięcia – shear force [N] 106,1a ±27,70 118,6a ±20,70 91,8a ±17,00
siła ściskania

compression force [N] 114,4a ±30,40 136,3a ±20,50 141,0a ±27,90

Skład chemiczny
Basic chemical 
composition

woda – water [%] 69,7a ±1,00 69,1a ±0,6 68,8a ±0,90
białko – protein [%] 27,3a ±0,90 27,6a ±0,6 28,0a ±1,00

tłuszcz – fat [%] 1,8a ±0,50 1,9a ±0,5 1,7a ±0,30

Oznaczenia zgodnie z rysunkiem/marked as shown in Figure.
Średnie w wierszach oznaczone różnymi symbolami literowymi różnią się istotnie statystycznie (p < 0,05)/
/Averages in rows marked with a different letters differ signifi cantly (p < 0.05)

Analizując wpływ części mięśnia półbłoniastego na barwę modelowych szynek pa-
rzonych, stwierdzono, że szynki wyprodukowane z części mięśnia charakteryzującej się 
najciemniejszą i najbardziej czerwoną barwą (część I, rys.) odznaczały się istotnie mniej-
szą wartością parametru barwy L*, a większą wartością parametru barwy a* oraz b* niż 
szynki wytworzone z części mięśnia o największej średniej wartości parametru barwy 
L* (część III). Modelowe szynki parzone wytworzone z części II mięśnia odznaczały się 
natomiast barwą pośrednią (tab. 2). Stwierdzone różnice w barwie modelowych szynek 
wyprodukowanych z różnych części mięśnia półbłoniastego były jednak mniejsze niż 
w przypadku barwy samego mięśnia. Jednocześnie, podobnie jak w przypadku mięsa, 
również w przypadku produktów stwierdzono, że większe różnice w barwie występowa-
ły w przypadku szynek wytworzonych z części I i II lub III niż wytworzonych z części 
II i III mięśnia (rys.). Na istotne przełożenie barwy mięsa na barwę szynek parzonych 
wskazują również badania O’Neil i innych [2003]. Autorzy wykazali, że szynki parzone 
wytworzone z mięsa PSE charakteryzowały się większym udziałem parametru barwy L* 
niż szynki wytworzone z mięsa dobrej jakości.
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Istotnym determinantem jakości szynek parzonych jest ich tekstura. Na podstawie 
przeprowadzonych badań stwierdzono, że próbki mięsa o jaśniejszej barwie (większej 
wartości parametru barwy L*) cechowały się istotnie większą siłą ściskania (r = 0,47, 
R2 = 21,9%). Stwierdzono również, że większy wyciek swobodny i większe ubytki masy 
w trakcie parzenia (czyli cechy typowe dla mięsa PSE) były czynnikami wpływającymi 
istotnie na zwiększenie siły cięcia produktu (odpowiednio r = 0,54, R2 = 29,1% oraz 
r = 0,48, R2 = 22,6%). Pomimo tych istotnych współzależności stwierdzono jednak, że 
modelowe szynki parzone wytworzone z różnych części mięśnia półbłoniastego (cechu-
jących się różną barwą) nie różniły się istotnie pod względem mierzonych parametrów 
tekstury tj. siły cięcia i ściskania (tab. 2). Na brak istotnego wpływu części mięśnia na 
wartości średnie siły ściskania wskazują również badania Van Oeckel i Warnants [2003] 
prowadzone na mięśniu longissimus. 

Podobnie jak w przypadku parametrów tekstury, nie stwierdzono również istotne-
go wpływu części mięśnia półbłoniastego na zawartość podstawowych składników che-
micznych modelowych szynek parzonych (tab. 2). Stwierdzono natomiast, że próbki 
mięsa o niższym pH cechowały się mniejszą zawartością wody (r = 0,85, R2 = 72,83%) 
oraz większą zawartością białka (r = –0,64, R2 = 41,8%). Mogło to wynikać z większego 
wycieku swobodnego z mięsa o niższym pH i w efekcie większego zagęszczenia pozosta-
łych składników chemicznych w próbkach. Na brak istotnego wpływu części mięśnia na 
zawartość tłuszczu śródmięśniowego wskazują również badania Van Oeckel i Warnants 
[2003] prowadzone na mięśniu longissimus.

WNIOSKI

1. Mięsień półbłoniasty jest mięśniem niejednorodnym pod względem barwy. To zróż-
nicowanie ma wpływ na barwę modelowych szynek parzonych. W celu uzyskania jedno-
litej szarży produkcyjnej i uniknięcia zbytniego zróżnicowania barwy szynek parzonych 
należy oddzielić z mięśnia półbłoniastego części o wyraźnie ciemniejszej oraz bardziej 
czerwonej barwie i przekazać je do oddzielnego zagospodarowania przetwórczego.

2. Produkcja szynek parzonych z różnych części mięśnia skutkuje uzyskaniem róż-
nych wyników produkcyjnych, w tym różnego przyrostu masy w trakcie peklowania za-
lewowego i różnej ilości ubytków masy w trakcie parzenia. Należy rozważyć podział  
tego mięśnia w celu osobnego zagospodarowywania przetwórczego jego części, co może 
pozwolić na optymalne dobranie dodatków funkcjonalnych dla poszczególnych partii su-
rowca.

3. Modelowe szynki parzone wytworzone z różnych części mięśnia półbłoniastego 
odznaczały się zbliżonymi wartościami parametrów tekstury i składu chemicznego.
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CHARACTERISTIC OF QUALITATIFE DIFFERENTATION OF 

M. SEMIMEMBRANOSUS AND ITS IMPACT ON SELECTED QUALITY 

FACTORS OF MODEL COOKED HAMS

Summary. An important factor determining the quality of meat products is the standardiza-
tion of raw material. The aim of the study was to determine the qualitative differentiation 
of one of the ham muscles, i.e. m. semimembranosus, and assessment of the impact of this 
diversity on selected quality parameters of model cooked hams. In fact, semimembranosus 
muscle belongs to the muscles with a high incidence of quality defects and at the same time 
by virtue of it characteristics is often used for the production of cooked hams. Test material 
consisted of m. semimembranosus obtained from carcasses about 48 h after pigs slaughter-
ing. Each muscle was divided into three parts. After cutting the selected quality param-
eters of the meat samples, i.e.: pH, electrical conductivity, L*, a*, b* colour components 
and drip loss were characterized. Then, from the meat samples model cooked hams were 
produced. The infl uence of m. semimembranosus part on selected production (i.e. yield of 
cover brine, cooking loss) and quality parameters, including texture (shear and compres-
sion force), L*, a*, b* colour components and basic chemical composition (water, protein 
and fat) of cooked hams were determined. Based on obtained results it was found that m. 
semimembranosus is, in terms of colour, a heterogeneous muscle. Signifi cant differences 
between particular parts of the muscle in the average values of L* and a* components were 
observed. This diversity refl ected, however in lesser extent, also on the colour of model 
cooked hams. Hams produced from the part which was the darkest and had most red colour 
were characterized by a signifi cantly lower value of the L* and greater values of a* and b* 
colour components than the hams produced from these parts of muscle with the highest L* 
average values. To obtain a uniform production batch and avoid a wide variety of cooked 
hams colour it is advisable to separate from m. semimembranosus parts of a clearly darker 
and more red colour and transferring it into a separate processing usage. It was also found 
that the model cooked hams prepared from different parts of the semimembranosus muscle 
were characterized by similar values of texture parameters and a similar chemical compo-
sition. However, their production resulted in a different results of production parameters, 
including various yields of cover brine and cooking losses. The part of the muscle with the 
darkest colour was characterized by a slightly greater yield of cover brine. Signifi cantly 
lower yield of cover brine was detected in the muscle with the highest average value of the 
L* component. This part of the muscle was also characterized by the lowest cooking loss. 
Qualitative differentiation causes that it is advisable to divide semimembranosus muscle for 
separate processing usage of its individual parts. This may allow for an optimal functional 
additives selection for a particular batch of raw material.

Key words: pork meat, meat quality, meat colour, cooked hams, curing


